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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS

ANEXO III A ATA 3

Procedimento concursal comum destinado a candidatos com vínculo de emprego público por tempo

indeterminado, com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público para o

recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

de um posto de trabalho para a categoria de técnico superior, da carreira de técnico superior,

previstos e não ocupados no mapa de pessoal da Direção Regional de Pescas.-

----------Procedimento concursal publicado no JORAM n.o236r II Série, a 17 de dezembro, Aviso

n.'7212020, retifïcado através da Declaração de Retifïcaçãon.'15!2021., publicada no JORAM n.o14,

II Série, a2l dejaneiro.---

CONCURSAL

CANDIDATOS ADMITIDOS (por ordem alfabética)

1. António João Freitas Martins;

2. António Pedro Araújo Camacho;

3. João Alexandre Andrade Romeira;

4. João Manuel Nunes Ornelas;

5. João Pedro Vasconcelos Barros;

6. Marco Paulo Fernandes Nóbrega;

7. Nuno André Vieira Jorge;

8. Pedro Hugo Olim Pires;

9. Pedro Julien Femandes da Silva Jeanmonod.

CANDIDATOS EXCLUÍDOS (por ordem alfabética)

1. Ana Maria Fernandes da Silva; ------------a)

2. Cândido Alexandre Martins Sá Vieira; b)

3. Eugénio Paulo Andrade da Costa; ---------c)

4. Jesus Leonardo Aveiro Freitas;
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5. José llídio Velosa de S b)

6. Maria Luísa Carvalho Reis; ------ ----------c)

7. Mário Jorge de Freitas Martins; -----------b)

8. Nuno Filipe Ribeiro Correia; ---------------b)

---------Motivo a): O certificado de habilitações apresentado não está devidamente recoúecido pelo

sistema educativo português, conforme disposto no Decreto-Lei n.o 6612018, de 16 de outubro e na Portaria

n."3312019, de 25 de janeiro. O certificado de habilitações literárias é de apresentação obrigatória,

conforme previsto no n.o2, do artigo 20.", da Portaria n." 125-N2019, de 30 de abril e alínea a), do n.ol0,

do Aviso n.'72112020, publicado no JORAM n.o236,II Série, a 17 de dezembro, retificado através da

Declaração de Retificação n.'1512021, publicada no JORAM n.o74,II Série, a2l dejaneiro, pelo que,

conjugando com o facto de não apresentar qualquer certificado de habilitações devidamente reconhecido

pelo sistema educativo português, é motivo de exclusão

---------Motivo b) O ponto 7.2 e o ponto10, alínea c), do Aviso n."72112020, publicado no JORAMn."236,

II Série, a 17 de dezembro, retificado através da Declaração de Retificação n."I51202I, publicada no

JORAM n."l4,II Série, a 2l de janeiro, menciona que o candidato tem que estar inscrito na Associação

Pública Profissional respetiva e que tem que entregar o comprovativo de inscrição na referida Associação

ou entregar cópia da respetiva cédula profissional. Assim, o facto de não ter entregue o referido

comprovativo e já ter sido notificado dessa necessidade, é motivo de exclusão

---------Motivo c): O ponto 7.2 e o ponto10, alínea c), do Aviso n."72112020, publicado no JORAMn.o236,

II Série, a 17 de dezembro, retificado através da Declaração de Retificação n."151202I, publicada no

JORAM n."l4,II Série, a 27 dejaneiro, menciona que o candidato tem que estar inscrito na Associação

Pública Profissional respetiva e que tem que entregar o comprovativo de inscrição na referida Associação

ou entregar cópia da respetiva cédula profissional. Assim, não tendo entregue o referido comprovativo e

porque o júri deliberou não aceitar apenas o pedido de inscrição ou outro documento similar, foi notificado

para fazer prova nos termos legais, que a 4 de fevereiro de 2021, data do fim do prazo previsto na supra

citada Declaração de Retificação, jâ estava inscrito da referida Associação. Não se tendo obtido qualquer

resposta, o júri deliberou que a falta de provas de inscrição à data limite imposta pelo Aviso de Abertura

e Declaração de Retificação e motivo de exclusão
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Os candidatos excluídos do presente procedimento concursal serão notificados para

arealização da audiência dos interessados, nos termos do n.ol, do artigo 22.", da Portaria n.'125-A12019,

de 30 de abril, conjugado com o artigo I22" do Código do Procedimento Administrativo, anexo ao

Decreto-Lein" 41201.5, de7 dejaneiro, sendo concedido um prazo de dez dias uteis, para os mesmos

dizerem o que se lhes oferecer, contando do registo da carta, respeitada a dilação de três dias do correio,

conforme previsto na alínea b), do n.ol, do artigo 23.o da referida Portaria.---

Funchal, 12 demaio de202l

O Presidente,

Os Vogais, €(-ç--
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